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l Başvekilimizin Belgrad seyahatı 

Bay8r Dr. Aras .1 

Hitlerin Jtalya ziyareti, görüşmeler ve akisleri 

B. 
Bir tesadüfün öğrettikleri Prog[am tatbik edilemed· 

baelıklı iki yazımda 
Tarsusun Batras köyünde Dün s~bah hususi trenle 

kızamıkınn hnıı çocukların öldü ı• t b 1 ld•ı 
~ünü ve Yenice köyü halkının S an U a ge 1 er 
trahoındnn muztarip bulunduğu. 

Duçe-Hitler görüşmel~ri devletler üzerinde 
hiç bir siyasi aKsülamel yapmıyacak 

nu ve bu köyde. i?ile~ilccek biri Bu. akşam B. Stoyadinoviçin ziyaretini B Recep 
su olnıadıRıııı b)ldırmış ve Bat • d • • l d h k d '-1 • 
ras köylülerinin haslalıktan hüf ıa e ıçın Be gra a are et e eceR er 1 p k 
kumeti haberdar otmediklerini, ı . . e er 

. stanbul 7 (Radyo) - Başve-ı vapurıle Tophane rıbtımmu çık- -----
Yenicedeki trahoml~ları~ ıse , kil B CeUll Bayar, Hariciye ve. ınışlar ve oraduo olomoblllerle 1 ,. 
Cumhuriyet hükılmetımlzın ya kili Doktor 'fevflk R!lşlll Aras Puapalasa gitmişlerdir. Profesörlukten ve 
ratıcı ve kurtarıcı elini bekle· j refakat ve mıslyetlninde bulunan j Vekillerimiz yarın akşam Par ti genyönkuru-

Göringin gazetesi diyor ki: 

'Berlin-Roma arası da aske
ri ittifak yapllmıyacak 

Hitler Musoliniye Brener hududu isi .. diklerini ildve ederek caH\kKdar 1 zevatla bn subııh Ankara ekspre-
1 
Yııgo3ıavytt Başbnkım ve Dış iş· 

üzerinde mektupla teminat verdi makamların bu hayırlı ve lüz_u~ 1 sine bağlanım hususi bir ~ago:ıta 1 !eri Bııkuoı Doktor 'Milan Sloya· Jundan İstifa ffll etti 
u iei lıiran en·el yapmak ıçın Ankar8dıın şehrimize geldıler. 1 olooviçin Aokua ıivaretinl lude Ankara, _ Aukara ve I~tıın 
tedbirler almış olduğunu sanı· j Başvt.:kll ve Hariciye Vekili etmek Uzre Belgrnd~ bısıeket ede lıul fakülloleriylo yüksek okul· Romn 7 (Radyo) - Bıı sabab ı rıu vereceklerini kftydedlyorlar. 
yorum• demiştim. ı Haydarpaşada Vali, Komutanhtr, 1 ceklerdir. tar talebelerine verilmekte olaıı yağıın şiddetli yağmurltır yllzOn· Almanlar ne diyorlar 

Her zaman olduğu gibi bu Merkez Komutanı, Emniyet direk· ı B, Celal Bayar seyahatını Bul inkildp dersleri profesörleriııcierı dıın Roma sokttkhırının seller için Bcrlın 7 (Homa) - Mı:ırr 1 
deb da Vali çe Parli Baekanı· törll, Yugoslavya generul konso· gar - Yugoslavya hududuna ka B. Hecep Peker söyleııdi~ino gö de olması ve ynğmurun hllU\ de· Görlngln fıkirlerlni neşreden ş1 
mız Bay Rüknüddin Nasuhioğlu losku, ehüktOtmetrerdkllrııkveşdlahdıt lbir ı dar Semplon ekspresiyle yaparak re sıhhi sebeplerle bu vazifeden vam t:lmesi y!lz(lnc~e.n ~ut~ik e~I· zete Bitlerin Itıılya seJ'ahatir 1 ~;~ 

ço z v11 artt ın an ar ı ıın ı ısr. . . , M çekilmıştir. rn~er bir rivarete f len proğram değlşlırılmıştır. Bıl ııı . 1ıderek ezcılmle diyor ki ·. 
bu yazılarımızla da yakından 

1 
B t U .k ld ,. h ld hududdan ıtıbaren l ugoslavya hu fi 1 1 aşa m zı a o Uer.ll a o k. . . . f' . 1 k h • göre Hccep Peker ayni sebepler hassa ktıra \ 'C rnvn mıınc~rıı ım Sudet Almanları me"nt•···ı 

alAkalanmışlardır. bir askert kıta seUlm resmini ifıt ! umetının mısa ırı 0 ara us.usı ı kt Ye ı pro "" "" 
. . " f 

1 
b" · trenle yollarına devam edecektır, le parti genyönkurul üyeljğin buglln yapı mıyaca ır .. 1 n . t' · Berlin - Romu arasında bir 010• 

Valımız dun tele ona ızı etmiş ve istasyonu dolduran btılk j den de istifa etmiştir. şg·ırma~i ;~~~lllzl. 111n~cre~~~~ı~m~~i~~: kere mevzıııılıali~e gelmiyecf'kt~;.· 
bularak yazılarımızı dikkatle o· Başvekili şi.ddetle alkı~lamıştır... Ba!bak~n ve D:ş Bakanı Belg Bu olsa olsa lkı Şf'f nrıı d . 
kuduklarını Batras köyündeki 1 Buşvekıl ve Harkıye Vekılı radda uç guu kalarak Ankaraya M 

1
. v k'I' ,. ( L ı.ı ta~ sarııy~ndan ç~kmaı~ıştır. httsbihııl mevzuu olııbilir sın t hır 

kızamıktan 'hükumetin haberdar 1 Htıydarpaşadım Akayıo Burgaz dönecektir, a ıye e 11 s anuu ua Zıyaretın netıcesı Brener hududu işi ü~erin 1 J 

ın d' · · y · d k " t ahom 1 h • · " [ h J d PMis 7 . (~ady~). - Havası_~ Fuhrer Duç3ye yaz fı~ı ınek c l'c e 
e 

1 ıne ıgını, enıce e ı r MÜ ım zıraı rapor ar azır an ı Roma mubabırı blldırıyor: Slya:•l tnru·ınat verm'ı..:tı'r nırr l upltt 
hatitnlığı için ise daha çok ev _ İbtanbul 7 (Radyo) - Maliye I . r " v • 6 er tard ı • t k • A rnuhfeller Hillcıln {cıma zıyııre ı Berlin ltalyn-lngllte un 
~olden esaslı tedbirle~. alın.mak su·· yu•• k zıraa ongresı ayın VekHl B. Fuad Ağrnh buglln D• nlo hiç bir siyasi akslllıımel yap· • . re anln•rıı sı 
uzere buluııııldu""unu soylemıQler 'kara ekşpresine ba,..,Iıınan hıısusi "' ıı kO Ital'-'8 ile Al· nı memnuıııyetıe karşılunuştır es ... ~ mıyııca~ını ç n J Berlin ve Ho 
l'e hu köydeki arteıiyenin bir 18 • de toplanacak vagonla Ankarııdan şehrimize manya arasında yeniden hiç bir • . ma 8 fllSIOd ı lıir 
haftaya kadar noksanının ikma· ı 1 n I l · ıınlttşma yapılmayıp sttdece Bcrlin 1 ıı.skeu lllıfıık. . yııpılmıyac klır. 
line emredilmiş olduRunu,Ra tras ! ge ın ştır. Roma mihve rinin malOın ç.e rçeve ÇUnkn böyle bır ıttıfaklar hıırbc ı· 
taki kızamık hastalığınlll izale. 

1 Ziraat Vekaleti yeniden geniş teşkilat Kam utayda si dahilinde bııreketi idameye ka· yene temayUllere~tfedlJmekt~r. 

si iı;in sıhhi tedbirlerin zaman kuracak bir komisyon plan hazırlı"Or • . Çin .. Japon harbinde son safha 
kayl.ıedilmeksizin alınacağını bil ..,, s 1 
dirmişlerdir Ankara (hususi Hüyük l ve en küçük köylere kadar gide Tur~ıye- ovyet an aşm~sı ç· k ti . N k. ne d "" 

Cumlıu;iyet devrinden CV· Ziraat kongresinin bu ayın on rek yeni zirai kalkınma pldnının , • • ın uvve erı an 1 og-
vel bu gibi haberler, yurldaşla· sekizinde toplanması kuvvetle tatbikinde köylü ile birlikte ça· tasJık eJııJ, •• ti · ı ı · 
rın lhliyeçlnrmı gösteren y : zı· muhtemeldir. ıiraal \'ekılleti kon lışacaklır. Vekülot bu arada köy Aııkara, ~ (Ha~y:ı Kall}uta ru sura e 1 er 1yor 
lar, hoş görülmez, bu yazıları greye yetiştirilerek arzedilnıck tünün umumi bilgisini artırmak 
yazanlara iyi gözle bakılmaz; en üzere bütün memleket zirai 'a için gazete ve bro;;ürler neşre yın dünkü toplantısında bir çok l • l ç· d t h b [ 
samimi istek ve dilekler t.ıilo fe ziyotini aıtikadar eden birçok ra rterek parasız dağıtacaktır. Ha işlerle bernlıer lıükfımetin iz le Japon ar şıma f tn e çe e mu are e e-

. . . . porlar hazırlamaktadır. llu rapor zırlanmakla olan :-aportarrn mü Sovyet Husya arasında imzala rinden büyük sıkıntı çekiyor zayiat ag" rr 
na lıir leukıt telilkkı edılır, ya· farın mühim bir kısmı ikmal him bir kısmı basılmak üzere nan ticaret ve sofain anlaşması 
ıonlor ffioin~lenit·di. _ _ . 1 edilmiştir. Raporların mevzuuııu matbaalara verilmiştir. Raporlar nın tasvibin 9 dair kanunun j kiıı J.ondra . 7 Hadyo) - Uzak, t .. ikloı•! oski hükı1ıneı nıoı k< zi 

Samımıyet vo husnu nıyetlo lıer &u·rıuM zı· rai madde, hayvan · ı ~ k le Çı ı .Ziraat Vekiliıı!n riyaseti altında ci müzakeresi ynpılarak reye şurk harbine dııır n ınan on son ı uıı ı ıı l 'ı ouvvelleriııiıı leh 
yazdıkları yazılarını iyi karşı· ! yetiştirme, ormancılık , çifçilik muayyen zamanlarda toplanan koııuldu. Reylerin tasnifi neliceı haberlere göre Şantuııgun cpnu didi allıııa g irınietir y 

b a muka · BM " b 1 · - · d 1 ' aııgtso !anacağım uman ve un teşkil etmekledır. ulun u ra· husuı;i bir komiı:ıyon tarafından 'dd 
11 

buuda vuku bulan muharebolor no ırı uzerın e ıareket ede 
1

, . 

b . . 'k b sinde heyeti umumiye şı e 1 rr k . 1 . k 1 . . ..... il ... ın bil kızgııı ve dnrgın ır sıma porlar l.ıırleşlirildı len sonrr eş tetkik edilmektedir. Yeni Ziraat Qınlilerin ınuvu n ı)'tltı ı e neli uvtct ermın .ı.'nnkiııden 10 l 
ile karşılaşan her hangi bir ya· senelik büyük bir ziraat planı vekilimiz Faik l{urtoğlu rapor· ve sürekli l.ıiı· suretle mual.ıedo I celenmoktedir, Şaııglıay demiryo d~e~1~e mesafede lıulunduktnı 

1 
'~~ 

ı.ıcı bir daha yazı yazarken çıkmış olacaktır. Yeni plana gö· ları en ince teferruatına kadar !erin tasdikini alkışladı . Sofırler ıu ~obekosine k arşı hareket eden ırı ıyor. 
haklı olarak çok düşünür ve re :Ziraat Vekaleti yeniden bü· gözden geçirmekte ve alakadar locasında bu müzakere sırqsın Japon kuvvetleri hallın şimalin .Taponlar, bu havalid 

k V kAI ı · k 1 · · d l b 1 f k ı· ı. · 0 mu va f 
ba•an da .. · vük leşkiHl.t kuraca tır. e ~-e 1 ıal'a icap eden ta ımalı verme · da Sovyet e çısı e ıazır u u don uzaklaştırılmışlar ve ıki ta u · ıyet ı uır mukat.>il lna . 

.. J _ • k l rıuzyap 
_ Aman bana ne! der ve tin bu teşkilılta mensup her tur tedir. . nuyordu. rafın hareki\tı durgunluk gcçır tı larıııı ıat.ıer veriyorlar 

susmak mecburiyetini hissederd j 
Fakat bakınız bugün öylemi? 
)'urdun bir köşesinde, bir 

duvar dıbıııde kendi kendine in 
ley en muz tnri p kadının inillile 
rini, acı vo elemlerini dinleyen 

bir şahıs, gördüklt- riııi, duyd;.ık 
larını yazıyor. Yazının intişar 
elliği gün, aradan uzun saatler 

geçmeden lıuolar en yüksek hü 

lü mütehassısı, memur ve tekois ı Dün akşam saat 20 de Zı ıneğe baelamışlar, Ifo son haberlere g·.' 
\ , k "I J( k• ti k " J> 1. . ore hu yeni en küçük köylere kadar gi 1 raat Vekkdletinde e ı urtoğ Fra n 1 s er Diğer tarfıftan .Tapon uvvel guıı e tın cıvnrında Oi 

derok ziraat yapırn, çift süren lunuıı başkanlığında ormaucılı !erinin geçen ilkkanuııdn zaptet Sonu ikincide '
11 

tan·a 
ve hayvan yetiştiren yurtdaşla ğa ait raporları hazırlıyan hey 
rın on iyi ve en bol randıman ot bır toplaııtı yapmıştır· Top 
alınası için kendilerini ikaz odo lnntıdu rapor vekıl tarafından 
cok ve teıl\'ir etıniye çalışacaktır tetkik edilmış \'e icap eden nok 

VekAletin bu yeni teşkilatı talar üzerinde ' kendisine izalıaı 
tam eeferbor bir halde en uzak sonu ikincide 

1 arsıii belediyesi büdcesi 
klıtnet mümessili tarafından so y • b•• d 138 820 

• 
lira 

:~~nı~::~BI araştırılıyor, tedbirler olarak kabul edildi 
ı uluyor, tetkik ediliyor, derlle·ı en 1 u ce ' 

Bntras köyünde hasla QOCU ----.-.-----------

ğuuun t.ıaeı ucunda göz yaşı dö belediye meclısı son toplantısını yaparak 
keıı ana.! .d go"zleri kızaran ba büdceyi kabul etti ve dağıldı 

Yenıce e ' 

Akdeniz cephesinde 
ilerliyorlar 

Sıllıımanga, 7 (Hadyo) - U 
mumi kararglihın tebliği: 

Fena havnlnra roQmon, kıta 
!arımız, l\astelloıı cephesinde ile 

ri hareketlerine öevaın etmiş ve 
Alkala da KialJer'den J{ueH~s de 
Viııroma' ya giden yolu koııtrolu 

allına almıştır. Düşmanın şiddet 
ti mukavomotiııe rağmen üç düş 
man siper hattı zaptedilmişt ir. 

217 esir \'e bir çok mülıimmat 
tan ve ümitsizliğe düşen trahom 

1 ldaQ ı Sana müjde .. Sen 
Tarsus 7 (Hususi muhabi~i: kaydederek meclisi hürmetle se alınmıştır. 

mizden) _ Tarsus belediye meclı~ı lamlamıştır. Terul mıntakasında kuvvot· 
dün saat lOda son içtimaını reıs Azadan Bay Kemal Sungur lı;rimizin muvaffokıyeti ilo bilon 
B. Muvaffak Uygurun başkanlığın reisin nutkuna meclis azası namına küçük çarpışmalar olmuştur. Bi 
da yapmıştır. Ruznamede bulunan verdiği cevapta Tarsusun inkişafı ri subay olmak üzere 95 milis 
938 yılı biidcesi hakkında büdce için riyasetin gösterdiği enerjik 

1 
esir edilmiş vo birçok düşman 

il )'Uf "' • 

müsterih ol · . 
Yarın senin kayıtsızlık gl1ste 

reı ek haber vermediğin hastıılı k 
!arın izalesi, tedavisi için oraya 

doktorlar koşacak. Çocuklarım 
sıhhal ve rahata eriştirecek, se· 
nin solgun çehreni penbeJeşlire 

encümeninin raporu okunduktan gayreti takdirle kaydederek: mevzii zaptoltınmuştur. 

fi~ Arpa ma~sulü 
sonra 35 fasla ayrılan yeni büdce c - Başarılan işler göğüs ka 
138,820 lira varidat ve ayni mik· bartacak kadar büyük ve ehemmi 
darda sarfiyat olarak ittifakla ka yetlidir. Bütün arkadaşlar namına 

cok . buı edilmiştir. size teşekkür eder muvaffakıyet A rpaç 
Tralıomdaıı güneşe bakamı· Büdce kabul edildikten sonra terinizi dilerim" demiştir. köyünde ye

tişti )'an gözlerin, Cumhuriyet hükti b 1 d' e reisi B. Muvaffak Uy~ur Meclisin fevkdlfide bir vaziyet 
n1e•1·11ı·n kudt·eıli eli~le şifa bula keısea b1 ~ır nutuk söyliyerek beledıye kd d • 'h d · 

~ J f olmadığı ta ir e mtı ap evr< s 
cak, yurdun her ıaraf ıııda fışkı· eclisi azalarının dört sene zar ın 

M m _ . · 1 r başardıklarını bittiği için artık toplanmıy:acaktır. 
ren ııuru vo ziyayı gorecek. dd!a~m~u~h~ım~~ı~ş:;.e~~~~~~~==~~~~~~~~=~= 

Ne mutlu o idare amirlerine 

1 

~ıkmaz, usanm;zıar ve bundan Seni hor görmek, 
ki; ferdin otom re ıztırabını ken ·k duyarlar. .Sana ko~mak, seninle bir ve 
cii acılorı saııırlar. Bunların ra-

1 
ze\ P•• _ e 1 t te dün ile beraber olmak 

hat, sıhhal ve seldmeti için çalış I Koylu kar~ ~: f ş rk . 
maktan, koemaklau uğraema"tal\ bu gün arasın 8 1 

a • 
F. Akbaş 

Bu sene ilk arpa ınahsulOnll 

Arpaç köyünden Köşker Hocıı 

oğlu AH Seçgel ~ etişlirmiş ve bir 
~~uvalını ticaret ve zahire lıorsıı 

sına getirmiştir. Borsa bu çalışkun 
çiftçimizi nttkdi ml\kt\fııt vermek 
suretile takdir etmiştir, 

Sendikalar umumi meclisi toplanıyor 

Faşizme karşı mücadele 
yeniden organize edilecek 

- ----·- -
Be~nelınilel sosyalist kongresi ~e fey~ala~e toplanac a~ 
ltalya,Almanya, Japonyaya zecri ted~irler almak istiyorıa; 

Moskova, 7 (Radyo) H avas l 3- lspan~·a curnlıuri, t . 
muhabirinden: Boynel milel sen rinc fili yardım, ~ e cıle -
cJikalar umumi meclisi 17 Moyısj 4 Sendikaları b' 1 Ol d lr e"rrı ' taıı 21 mayısa kadar ıyo a y crleı de birlik teıni . ~ ren 
toplnııacaktır Hu toplnn tıdn r: A l 

11 cdılmesi, 
Sov~et seııdik~larınııı enterııaR· u- m e e ''0 halk ccplıesi 

J meçcul olan m ı 
yonnle iltihakı ve rnndikalnr om eketıere hr r 
merkez m eclisiııi ıı loşkili mevzu 
balısolacaktır. Tas ajansının ver 

diA'i malumata göre şu osnhır Ü· 

zerinde karnrlaı· alınacaktır : 

1- Beynolmi!~I sendikalar 

federasyonunun t ı kviyesi hnrp 

ve faşizmi-' k3rşı mücadelenin 
y ouicl~n orgnııize erlilmesi, 

2- Almanya, ltolya ve Ja · 

ponya gibi ınütecn\'izlere karşı 

zecı i tedbirler alınması, mütoca 

vızlerin hücumlarını kolaylaştı 

ran sanayi müessestıleriııde ve 

silfı.hlanmalarını lemin eden bü 

tüıı müesseselerde gro~ler ya 

pılması, 

sahada muzaharel od·ı . 1 mesı 
Diğer taraftan ö~ . ' 

.. d'k "'renıldi~ i no 
goro sen ı alıır ıner·kez ~ 
beynelmilel sosyalist k bur<Jsu 

ongr · · fevkalAde lopJ Of;ını 
antıya ça~ın l a· 

caktır. 

Sovyelleı· birli~i 8 ct·ı 
en ırnı r 

fcdCfDB)'OllUlla t\idnlıııı 
• \'Ol'l' Cı k 

fakat sendikaların Sovy l 1) e \ıt"'Sn 
aleyhinde bulunma'-·ac ki 

J a al'l h k 
kında teminat if.llemekted·ı r. 

Sosyalisl fecteı·asy 
k onu Sl'ı ıcli 

a mensuplarının adeu· 1 •. 
. ld ıy e ınuı.ı 

nasıp zım olan lı 

F eş nıılyon 
ransız frangını nıüte . 
f .. d c:ıvıı nı 11 ra ı o eyecektir. 
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Diplomatik sahada neler olur? 

ingiltere yAı1i bir vaterlo 
o j 1 l l n tı o }1 n tı yor 

lngiltere Fransa Avrupada 90 Avrupa 

l Fransa 
beyaz Rusları niçin 

koğuyor 
Maııçester Gardiyıın'a Pııris 

ten bildiriliyor : 

Fransız hükfımeti komünist 

Korkulardan kurtulmanın tek caresi: 
' 

korkulanı yapmak 
Korl{u; insana faaliyet için 

tabiatin il1tarıdır 
dışında 450 milyon 11üfusa sahiptir rri memnun etmek maksadiyle 

İııgilterf:lle bugün, diploma· o'ııcak, Bııyaz Husları hudut dı f!n 
tık eahadn Vaterlo ınuh:ırebesıııi Yazan: Piyer Davinik ş na çıkRrmnğn hazırlanmakta 

çok ko~kanlar kafasını fazla çalıştı
rıp gövdesini az yoran/ardır. 

yapmaktadır. Dalın iyisini yopıyor. Almaıı dır. Bu~ardnn. ı:ıonra sol cenah 

Yazan: HENRI C. LİNK Sarih konuşalım. 193i'i do, ha ya ile nıüzııkercye girişmeli islf ıııüfriLIN·inden lıir kftç yabancı 
beş meselesi onu gafıl atlamış • ı. yor. Çünkü politik sahada, mü 1 derin de kapı dışarı edilmesi 
imparatorluğunun can evi tehdi- znkere, hnıan askeri sahada ı;lre ne sıra gelece~e benziyor. Nevyork Psikoloji merkezi şefi 
de uğramıştı. Taliine Almı.ınyo tejik çekilişe muadildir. Buradf Hudut haricine çıkarılması İnsanlann korkularıııdnn ço rır. En nilırıyet kızarsınız ve 
henüz hazır değildi, fakat ne de da mevzuu bahs olan sad< C-' ZJ na karar verilenler arasında ge ğu, korkulan şey üzerinde faz'a suya atılarak deprenmiye başlar 
olsa süra1le silı'ihlanıyordu. hal mıın knznnmaktır. n 3ral Turkul, ş ttilof, Kusonski, okumak, fazla düşünmek, fazla sın z. Aı tık korkularınızı unut· 
ya da harbetmeye amiıda görü Hu usulden hayrete dJş.erı Koçkin vardır. General Turku l:onuşmnk ile beslenir. \'e koı ku m:Jş \'O işi baearmıya azmelmiş 
nüyordu. H136 senesini, ınültefık l~asım sizi takib elme~t~u ve ıç' J un Lundan bir kaç ay öııce ge lar bu şekilde beslene besltııır• sini1dır. Çok geçmeden her şey 
olarak, fabrikaların işgaliyle uğ rılere sarkmaktan çekınırse zara 1 M'll . k 

1 1 1 
k ilkönce pek fıhemmiyetsiz bir oluı·, biter ve sizde mükemmel 

raşan ve hava kuvvetlerini harab rı yok·, er.er ilerle.,iae devanı rıera 1 arı açıran ar 8 8 A. a bir yüzücü olurrnnuz. 
l'i J w 1 ld 1 . ş •y iken en korkunç bir şekil 

flden bir Fransa ile geçirmek i· 1 r r v k k ki ar o uğu söy enmışse de polis Korkulan yenmeııı·n psı'kolo 
e( er vo _118 ınızn oya or a 1 aleyhte hi" bir delil bulamamıa nlırlar. Çocuk bııkımı, hakkında 

cali etti. Öyle ki Almnnya yürü x. k d ı f 1 v v jik esası budur. J>undnt1 kurtul· ..,ınıza guvenore a ıa az asını ş rı f . b d b' k c·n geniş ()lçüde eıuır okuyan > 
yor ''e Ren havzı:lsını işgal edi· eldo etmek isterse, önceden ha .. 1' a ! 0 ıse un an ır aç ay mıya imkan yoktur. Hepimiz dfl 
yordu. zırltınmış istihklimlarınızda onu o .ıce Iı rnnko lspnnyasınn bir se lıir ann, en nihayet • okudukları- hayat akıntısına ntılmıyn ve lıer 

B. Çemberlı\yn'ın maliye na zamanında karşılayabillrsiniı. \'~ah~t yıı~mı.etı. Bu adamların nı nasıl tatbik edece>ğiııi anla- gün bir zıtfer kuzaıımıya mec· 
ıırlığı osnasındıı yüz milyon Ru da Vaterlodnn başka bir şe) ~azı ve ~ aşı~llere ka~şı sempa ınaz lıir hnle gelir vo şaşırır. bu ruz. Emersoıı'un dediği gibi 
a.terliıı silahlanma isine ha!'lredil- d ~·ıd· ı bosledıklerıııden auplıe edili G"ı'..,terı·..,e du-ı:::k- 0· · e6 ı ır. v 1 " .., • v un, genç ır kortu~umuz şeyi yapmalıyız 
di. Bütün ingifü tezgahları !'lıkı Yalım. burndu saatler senelf vorsR da işiıı en entresan tarafı ı adın, herkesin kondi hakkınd .! Çünkü Lunun neticesi korkuyu 
aurolte Qalışmayo koyuldu. Hu 1 lıepsı·ııı'ıı (fe f, ... k·ır olmal"rıdır. d- - ı- x.ü - k 
suretle bütün 1937 yılı kazanı! r~ tekabül eder. ngitlere daima " ... ııe uşuıH Ueı; zu mera · etmiye öldürmektir. 

Sayfa~ 2 

;~~alit rejimin~en 
ltalya hükumeti de 

istifade edecek 
Ankaza, (i (Hususi) - Bazı 

ihracat mallarımıza ltalya :ıüku· 
meli farnfından vorilPn munzam 
kontenjan üzorine ltalyaııın ge 
nel ithalat rf'jinıiml1.den mutlak 
Ruretto istifade kabul edilmiştir. 

ltalyn hükumeti tara!ındnn bu 
ınunz ım konteııjıınla 4 milyun 
500 bin liretlik ı,ümes hayvanı 

yumurtası, 3 milyon liretlik taze 
balık, 2 milyon ~00 bin liretlik 
alelumum tohumlar, 400 bin liret 
lik kuru üzüm, :!,500000 liretlik 
yağ istihsal edilen tohumlar, 600 
bin liretlik balıkynQ'i, 12 milyon 
liretlik ham pamuk, 500 bin liret 
lik zımpara, 400 hin liretlik kit 
rfl, 500 hin liretlik palamut, 6 
milyon lirellik kürk imalirı3 ya 
ramıyan ham cloriler, 400 bin 
liretlik yün pAQa\'l'nlar, 400 bin 
liretlik kuğıct puçavralar, 3 mil 
yon lirellık ipekbii,:eği kozası .l'e 
200 lıin liretlik afyon tahsis edil 
nıişlir. Bu kararııı tasdikına da 
ir olan kararnaın<>, Meclis ruzna 
mE-sine alıııdı. 

· d""vletl"ır ısır. de 'lo Ser Geırnral Şalilof evvelce bir başlar ve hu merak oııu u"zcr ''e Kısa bir zamnn önel'\, gnnr dı. Jnuiltere yavnş yavaş Franko aynı "' · 0 • 1' n ı • .., .. 
ya yakınlaşıyor, bu sureti<!, fran .lan yRylasındn dizili kırmızı e taksi şoförlüğü yapıyordu; şimdi ezer, Ilattü memleketlerinin hnli bir odam ynpılınıya değer bazı Gu·mru"k ı"nLı'sarlar u. Mu·du·ro 

ı · l" k ı · A 1938 d de küçük lıir dükkün işletmekte le aşırı derecede alllkadar olarak güç işleri kendisiue tavsı'ye c.t il kistlerin galebesi haJ:nde · lspan Hse 1 as er erı varuı. e, " 
yada nüfuzunu sıgortaya koy. zırhlıları, tayyareleri, fabrikaları dir. Goneral Kusoııskiye birkaç her meseleyi uzun uzadıya konu menıi istedi vo dansetmek, .. oyun 
mak istiyordu. Sterlini ve Entenlicens Servis'ı ıy işsizlere maheus tahsisatıau şaıılar, en sonunda b~dbin ve oynamak. spor yııpmak gibi iş 

Gıımrllk ve inhisarlar Umum 
Mlldllrll B. MHbmud Nedim Otlu· 
dllz Alpın bugno llmaoımız11 gele· 
cek ohın Mersin vrpurlle tetkikat 
hı bulunmak llzre şı·brlmize ge. 
lece~l haber ttlırımışlır. 

1938 de Almanyanın yeni vardır. 1815 de kumanda eden para verilmişıi. korkak olurlar. lerdeıı hoşlanmadığını nnlattı. 
bir hamlesiyle karş!laştık. Anş Dük dö \'elington'du, 1938 de B Bu adamların bir çoğu pasa Genç bir kadııı, göı;derdi~i Kendisine bunlardnıı hoşlanma 
Jus. B. l\fusolini kımıldamayınca Çe:nhealayndır. 1815 de ünifoı port nlamıyacakl·•rı için hiç bir bir mektupta diyor ki: 16 yaşım sa dn denemeyi tavsie E'ttım. bir 
lngillere de kımıldamadı. Fakat malı soğuk kanlılık, 1938 de cı vere gidomiyeceklor, ondan son d~rnberi, bırknç ya hancı ile kar müdd~t sonra ayni gonç lıana 
heş zırhlı tez~lihhıı.lır; ikisi bu I kelli soğuk kanlılık. Fakat heı ra da karnn dinlemedikleri için şılaşıım mı, muhakkak dilim tu geldi ve uğrnştıkını, h:ıttrı mu 
sene, üçü gelecek sene suya in ayni imparatorluk ve ayui so fraıısada hapsedileceklerdir. tulur ve bir şsy fiÖyliyemeın. 1 nıffak oldukunu arılatarok şu Nişan/anma 
dirilecektir. Amerikadan i:lO tay ğuk knıılılık. Fransaııın bu knrıırı Rus ve Çünkü konuşmaktan korkarım ... ! sözleri _söyl.edi : Kıtrumttncılıır ve ortt-kları n. 
yare satrn alıyorlar. Knnnda'du llo günlük söylemek istedi· 8rmeni mültecileri hakkında Ce Al'tıi knciın dalın ~onrn bir sürü - ılk oııı:e rnlıatsız oldum, caretban~- si memıırhırıııd-,n Bay 
yeni fabrikalar kuruyorlar. I itim hujur. Uulki bu sözler. gü 00, r.ıde imzalamış olduQ'u mua korkulnrıııı Myıp, döküyor ~e fııknt ynnış ynvaş lıu yeni faali· Nııri Nedim Koç ile Mıısttıfa Yu· 

Ayni senede~ İtalya ile mü , ııün diplomatik ve pratik koı ed ye de aykırı düşmektedir. patrondan korkıuğuııu, işıni kıiy yetleri lıeninı;:ı•dim bununla lıe nus ticttreth:ınesi s11hiplerloden 
zakere edildi, imparatorluğun teııjanlarını aşar gibi görünece~ lıetnıekten korkluttunu nnlat:ror raber lıaııa güç bir iş tavsiye Bııy Yunus YU11ello lıemşlresl Hu 
müdafaasına çok lüzumlu olan lir. Fakat, bu dÜfjÜncelerin umı Alman ya rn buna ueıızer dnha bir sürü (!tllleıiizi rica ediyorum. rlve YUnelln nişan törenleri bir 
İngiliz . İlalyan anlaşması akde ıniyeti itibariyle, iki senedenberı şAylerden bıılısedıyor. u goııç, korkuların•, yeni çÔk davetliler huzuılle ytıpılını~tı~ 
dildi. Kozunu son haddine kn- ingilteroniıı durumunu ifade et Fakat, lıcr lıi1di~Nle korku kazançlara, yeni muvaffakıyetle· Bıı çifte mesut bir yuva dl· 
dar oynamaya kıtrar vermiş lıir Li~ı kannntincleyim. G 5~vnü Leton"a"U· ııun vorecP~i ne tire ~ıyııid ir. Hu ro rnrınnkiçiıı vnı:;ıta olıır:ı k kul leı iz. 

S . ., 'J lanm ış te ııc tic!Pdo mu\·ı:ıf fak ol · ı 
ugillere ynnında Fransn kalkı , ununa ılt\ve odece~im 8 da mı· CeVı.rdı· lıir nevi sinsi f<•lçtir, bir bo1gun 1 I 1 ıııyor, kendini topluyor, ordusu lıu işe, li'ransnnın oynıınacak bi ı ir yorıilıno, bir lıoğulnıa hissı· ınuı;:, ta ıu o gun ve daha olgun 

U-k l)ı'r rolıı· nardır f k t k , bir hııyat yaşamıyn başlamıc:tır. na, hakim olmak, mEımleketi teş Y ' · a 8 mu } Rerlln 7 (HsdvP) - LP.tonya dir. l' k " 
kı:fıılandırnıak nzmiııde bir lıü yeseye de\•am istemiyorum. fraı blrllhi hakkında Cıımhıırrels.lnln Genç bir ndnın, bnıın U}ku \Or uları yenıırnk lıakika· 

i ·ı· k d ı· · h "' tAn çok hasıl hir i~tır. Mosola kl.111ı~t kurııcor. ı··r.,teıı· k, 1 ·u lıı··ıkt·ı sız • ııgı ız nr eş ıA-ınin eı beyanatı Alm t 1 ı d uyuınadıx.ını anlatmış ve lııirlı.-e 
" " .• u an ~nze "er n eı· . ı; ' . , . genciıı lıiri, hiıtıkını korkulara 

Eski başvekil mah
kemeye mi verilecek metl·,, reı'sı· ı."ııdrnva g"ıdı'yor. ıamonkiııden duha derin olduğı 'l"'<l"'ll"ı nnş 1 at"' 1 l ) 1 uzuıı uznclıyn ızalı tıtıııış \(l - , " , ~ "' ,- r Y " yo ııçmış ır. . . . . o kııdar ınağ'lfıptu ki, sesiııi "ika 

\'e 1 -.,rı.da ı'kı· memlı koı1· 11 ku\·· nu, ingiltorenin ve Fransanıı G t ı ı 1 h 1 lıenı bıı dortton kurtarnLılır mı v 
u ııze e er Je onya a al sinin yllz· .. ? . . r ı p ı'Öz söylP.nıekten üı kordı. Bu 

\etleri naeınd.ı sıkı bir iş bir politikalarının ayni olduğunu bı fe 1 1 b . 1 L t 1 1 sıııız. demıştı. llnrır, drdim. Ken 
Y rm eşın n e onya ı oma· goııç büyük bir lınııkadn çalışı-

Bı Ukı;e) 7 (Hadyo) - Belçika 
faşist fırkası lideri eski Başvekil 
\'an Zelland ile onun Mttllye Na· 
zırı hdkkmda g(•niş suiistimal 
yBpmak suçile muhakeme edilme 
sine dHir bir takrir verilmiştir. 

li~inin prensipleri tanzim edili lirtmeklo ilrtifa edece~im. ı1ığını bu hıılkın örrl ve kllltürel ılisiırn yardım otnıom i1;ııı l!lrnr )Or \'e Lirçok kisilerle temas ed'ı 
iki birleşik imparatorluk. ti" O l ld ı d" ı · · 

JOr. k mukadderatının Letonyaya bHğla- e 1 18 e, c. 0 ım, gec:e eyın yordu. fakat içiııdf:ki korkular 
Gerçi bu esnada ll. Hitler müşlere en, a\lrupada 90 milyarı oemıyace11-ını yazıyorlar. oturduğunuz o\· in etrafında yor __ d k. 

d ı 450 ·1 ıs yuzuıı ou ımseye ııehım ferma 
orta Avrupııya manevra yapıyor ve avrupa ışınc ıı mı yorı gıınluktnn bitkin hale gelinceye den işinin bıışııın geçer ve işile 
Ger,.-, cakosıovaı'ya teııı·.kedecı,· r nüfusa salıiulirler ve amerika ile Anı erı· ı{aıı ı ıı kada - - - - 1 ~ , r ruruyunuz \'O yoru unuz. meşğ"ul olurdu ona ilk vord 1x. ,m 
Gerçi uzak şarkla Almanyaııııı lıirlikte, düııyanın on geniş ikti y 1 . h 5 

t. 1• 1• ti .. k oru duklan soıırn yutoğınıza naE.ıtıat , er şeyden e\•vel, her Maliye nHzırı memlekete yalan 
ı~u tııkrlrde Vdn Zellaod ve 

müttefiki olan ,Japonya, ı:ıon nay ısac ı ve ma ı sorve erını onı 1 1 k "' ı k ı· 1 Dış pofı•tı•ka 1·slı·ka- uz_ anınız .. ~tuhıı.kk. ıık uyıırsuııuz saoa ı, her aı ·adnşını güle güle yıınlış ekonomik vaııdlerde bu· retini sarfediyor. Fakat n. Çem ro etme toc ır er. 
lıerlayn, kendisine lüzumlu olan Bn kudratli sulh kuvvetine 1 Sız keııdı kendıııızo lıu fl1>rdi .Eil ~evine sevine selt\nılanıası idi. Do lunmıık trnlkı aldutmuk ve mali 
zamanı gün gün, hafta hafta, ny hiç bir millet, hiç bir mistik fü meli değişmedi ım aldıııız. Kendi ke.ndiııizi yora likanlı ov\·elil lınnu rnptı,iyi ne vaziyet hııkkın<ia hakikatı gizle· 

k - 1 r l licoler nlc!ı \'e clnlın ''0111. vaz'ıfe mek o'bı' stıçl r ileri sllrlllmekte ay azanıyor. tun ge cmez. Vaşington, 7 (RucJyo) ngiliz yora •aşıııızdan atmıya l.ıakıııız,, " ..,t • a 

~ekoslovak meselesi ı Yunaııistanda 

Fransa mutedil 
teklif yaptı 

b . bir Komünişt hare· 
ır 

keti keşfedildi 

Berfin, 7 (Radyo) Bütün ga 
zeleler Bohemyada Çeklerle Su 
doller arasında vuJrna gelen ar 
lıedelere geniş sütunlnr tııhsis 

etmekte te Çekaslovakya aley 
hinde şiddetli neşriyat yapmak 
tadırlar, 

Gazeteler Çekoslovakya hak 
kmdaki yazılarındaki başlıklar 

da ezcümle şu cümleler görül· 
ınektedir : 

c Qek polisi Sudet Almanla 
rını sop" ile dövüp öldürüyor > 

c SudetlMe yapılan tecavüz 
Jere askerler de iştirak ediyor• 

c H~diseler giltikr:e çoğa . 

hyor • 

Fransa. prag'a mntedil 
davraumasını tavsiKe etti 

Prag,- Dolnşan Lir şayiayn 
szöre Frnnsa da lngiltere gibi 
Prng hükumetine mutedil dav· 
ranmnsıoı tavsiye etmiş ve Hod 
:zn da bu tavsiyeleri knbul ede 
rek hükumete iştirak etmesi içiıı 

Sudet partisi nezdinde tcşelıbüs 
te bulunmuştur. 

Hu şayia sosyalist mahfiller 
de hoşnutsuzluk husule gelirmiş 
tir. Sosyalistler Hodzaya şiddet 

)4J hücum etmektedirler. 

Atinı.ı, 8 (Radyo) - Atine 
ajansı bildiriyor: Polis Yuniinis· 
tanda bir komünisl hareketi mey 
dıınıı cıkarmıetır. Altısı kadın ol 
ıııak üzero 94 kişi tevkif oluu 
muş ve mühim miktarda vesika 
far elo geçmiştir. 

Mevkuflamı yarısı· bunların 

içinde eski dört komünist mebu~ 
da \'l'.lrdır, dört buçuk seneye ka 
dar muhtelif hapie cezalarına 
çarpılmış ve diğerleri de nefye 
dilmiştir. 

Gazeteler polisic seri hareke 
tini tebarüz ettirerek kargaşalık 
unsurlarının bundan böyle mem 
leket asııyişini bozamıyacağını 
yazıyorlar. 

Mü~ım zirai raporlar 
- Birinciden artnn

vori im iştir. 
· Bu çalışmnlıır bittikten son 

rn raporlar büyük ziraat kong 
resine sevkedilecek ve orada mü 
zııkorelor yapıldıktan f'orıra bü 
kumete arzolunacaktır. Raporla 
rııı müteşekkil beş senelik bü 
yük zirai kalkınmn pHl.nı Mecli 
siııde tasdikindun gçetikteu son 
rn kanuniyet keRbedec:ek ve 
memleketin zirai inkişafının tfl 
mini için çalışmalara başlanacak 
tır. Bu arada çok mühim iŞlPr 
den biride Ankııra civarı ve bü 
tün orta Anadolunun ağaçlanma 
sı işi bulunmaktadır . 

. .., .......... ···- ... 

G feler almıyn inık:lıı buldu. d' siyafletiııiıı yeni hir veche nlına .. enç hunu yaptı ve kurtuldu. ır. 
-;ı üıerine Ameriknn dıa poleli Dt!lıkanlı, böylo )'apn yapa ~· J L ~· fL 

v Bir valide Lnnn gı Çenlerde ko; kularıııı yeneli re çok sevilen tn • apon uarume son sa 118 
kasının faşizme doğru gittiği hayatını ıınlsttı: bir arkadaş oldu. 
hakkında yapılan neşriyat üıo "G r · J (Birinciden artan) 
rine Hariciye Nazırı llal gazote ıenç ığımde biıı bir şeyden Daha umumi korkular da 

d D r k k releri görünmüş to · bir çok bom cileri kabul ednrek Amerı'kan korkardım. En mühimi çıldır var ır. e ırme ·orkusu. yaban 1 " maktHn kor kmaktı. Evlendikten cılardan çekınmek, kendini baş balar atmıştır, .Japon ar lrnnlarıo 
d~e .Poletikasının intikamını de fiOnra korkularım devam etti. kalarından çok 'lşağı görmek Japon kuvvetlerine mensup tay 
ıtıetırmedi~ini, bnzı gazetelerin Çok geçmedeı: çoçuk sahibi ol gibi ! Fakat bülün bunlsır deha yareler olduklarını söylüyorlar 
Amerı'kan hu·k:\met'ı11· hak sa da Cinliler kuvvetlerinin Pe 

u ı sız ye dum ve çocuklarımın sayıeı altı küçük korkuları yenmemekten 
re itham ettiklerini ve harice si . . türeyen büyükçe korkulardır Ba kinden bee mil mesafeye kadar 
ldh satışı hakkındaki kararın ya vardı. Evımın ve çoçukları sokulduğunu bildiriyorlar, 
ihldl edilmod'ğ' . .. 1 • L. mın, bütün işlerile kendim meş zan bunlar, bir insıınrn bir sek· Lunghan Jenıiryolu Cinin 

B 
1 1111 soy emış ır. guliım. Korkularım aklıma gelin la muvaffak olmamak, Lir akra· şahdamarı sayıldığı için iki ta 

ununla beraber B, Hal Is b' . ba. nın ölümile karşılaşmak, mali 
panyaya konulan sill'ıh ambargolco, çocuğumun ırı lıa~ırıyor, ya lı d rer ta bu son muharebeye bü 

1 t .k .. k a· ır sa emeye ueramak,işlııi kay yük ehemmiyet vermişler ve .Ja 
sunun kaldırılıp kaldırılmayarıı ıu ı ısı avgn e ıyor ve onlar betnıek gibi alıştı~ı Caaliyeller. 
,., h kk et k' l' h alakadar ol o y ı t 11> pDnya buraya en yeni silahlarla eı;ı a ın a ı sua ı cevapsız lıı • uy ruın . a ıu ye dP.ıı aynlması yüzünden i/er 
rakmıştır. 1 mek vaktinin geldiğini hatırlıyor mücehhez 200,000 asker gönder 

M Y ~ ~·r . yahut ütü ütülemenin tam zama gelir}. miştir, Qiııliler de :rno,ooo kişilik 
acar a U 1 eri nsan bir felakete uğradık bir kuvvetle mul.abele etmieler 

ı ~ıım~'~i~:uv~~if~;~~o[çi:ı~o k~~:~:~ tan sonra yalnız eski meşguli dir, .Japonların harbi, kazanıp 
D h d I yetlerile uğraşmıya devam et kazanmamaları bu demiryol şe 

Ünva ya U i erı·- l orum. Bugünse, lıütüu o kor ınekle kalmamalı, burıdan b"ş 1 • b .. 
'J " bekesini zaptelme erıne ağh ıdı • h k • 1 kularımla oğleniyorum.,, ka yeni ve dalıa yorucu bir iel Japonlarııı burııda uQ'rndıkları 

nı are ~fe geçır· Bu kıssadan nhııa~a~ hisse meşgul olmıya da çaJışmalıdı; muvaffakıyetsizlik, Çinlilerin bü 
cJı/er kadının altı çocuk eahıbı olmak 1 Yoksa. kendini toplıyamu. tün ihtiyal kuvvetlerini harp sah 

pahasına korkularından kurtul 30 sene çalıştığı bir mües nesine dökmelerini iutaç edecek 
Cenevre 6 [A,A] Dünya yahu ması değildir. insanların hayatta sesedeu çıkarılan 5G yaşında bir ve Çin kuvvetlerinin katt ]afere 

di kongresinin icra komitesi Macar temin ettikleri alaka ve fa ali:Yf't adam, mevkiini kay lıettikten inancını takviye edecektir' 
hükumeti tarafından meclise veri lede lıir çok ü1.üntü, kuruntu soura yavaş yavaş içtimai hayat Diğer taraftan Japonlar Şi 
len ve yahudilerin iktisadi hayat ve dertlerdon kurtıılduklarıdır. 1 tan çekilıniye, herkeısle alllkası- mali Çınde çele muharebelerin 
\'e ezcümle matbuat, tiyatro ve Bu giLi foul yetlerdoıı hoş 111 kcıımıiye, lrnşlamış rn altı ay j deıı çektikleri sıkıntılardan hah 
bilümum serbes mesleklere ancak faumı>orsnnı1 ~ııııu liilnıiılisiniz 1 içiııdo bir koı ku yığını haline se de başlamışlarcJır, Tokyodan 
yüzde yirmi nisbelinde iştirak ede ki, korkulan yenm<!k için irade gelmiştir. Ayni adam biı· gün na4 g~len lıabı<rler Çın çetolerinin 
bilcceklerine dair olan kanunu ted nin foııliyole gE'ÇmP~i lazımdır 1 · rı·k 1 .b. ~.- k nb bırçok yerlerde .Japon kuvvetle ·- . ~ sı sa, çı ı sa ıı ı uır ıı r< ası · .. 
kik etmektedir, 't uznıe bılı)oısuıııı, bunun mıı- na nıisafır olmuş. yavaş yavaş, rını fena haldo sılcıştırdıklarıııı 

Komite bu kanunun Macar hü ııııs~!ıı. ko~~}~a ~ı~larsrnn. Yüz-
1 
çitlik işleriııe ulf1ka duymuş ve anlatmaktadır, 

kumetinin frianon muahedesile e rııe) 1 ılk oğı eıınıı) e bn(>l~ciığınız çok geçmeden keııctine gelmişti. =~,.,,,.....,...========~= 
ka!liyetlerin haklarına riayet ede zanıan lıırkaç kene dcıııze atıl Umumi Lir söz söylaınekten faydalı ışlerde clııha fazla çalış· 

ıırnkt}lıı kof'kmuşsuııuzdur, Her k" ki b 1 d" b·ı· . tırmayı ta\'siye etmie bulunuro· ceğine dair giriştiği taahhüdlerle • _ • <:e ııınıe ~ era JOr ıye ı ırım 1 
t(•nıdduıiuııu:z. koı kunıızu artı· , .. k k 1 1 11- 1 ... 1•0 runı J{orkul·ır iıısun otururken kabili telif olmadığı kanaatindedir, - t\I. or u an an ı;o5u1ıırn l\Oti n · < ' 

Komite bu tedbirler tatbik hak müsavatını müdafaa etmek de fazla çulışoıı bir ,kafu ve az, beslenir. Harnket \'e faaliyet 011 

edildiği takdirde dünya Yahudi iizere Mil ;>t cemiyetine ,.e devlet 
1 ~·alışan bir gövde buluruz· Bu lan boğar. Korku, insana, faali· 

kongresinin beynelmilel zıman al e.ıe würacaat edeçegini kaydeyle 1 yüzden bir çoklarına kufalarmı yete geçmek için tabiulin bir ih 
tına alınan Macar yahudilerinin hu miştir, 1 daha az ve elleriui, 8) aklartJ)l ! ıarıdır. 
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Dünyada Neler oldu Neler oluyor 
Mersin 

Piyasası 
Yeni Sun'i nıaddeler · lngiliz başvekili •1-

5
- 938 

K. s. 
yeni yatak almış 1 Pamuklar 

Ham madde menabii kıt ; mllsnid mngnesium maddesi - -'..,. ~,...- Kıevlant 41 ,50 
ve mahdut olan devletler ye-1 dir ki gene magnesiumun ka İngiltere o kadar muha· Dağ malı 29, 
ni yeni miihim surıi madde rıştırılrnnsından ha sıl olur. Fa fazakar bir mt mlekettir ki, 1 Kapı mala _ i 7, 

ler icad ve istihsaline hliyük kat t>n mOhi.ı~ ~adde martn~s < n ufak bir değişikliil bile bü Koza ~, 5~ 
ehemmiyet veriyorlar. Bu ye iurnnn kendı sı dır. En hafıf yük bir hadise oluyor. Kırma l - 26 
ni maddelerden biri Hydrona 'ı madendir. Aluminium bundaıı B - b' i ·ı· t Kozbacı padr agı d . . M . . ugun ır ngı ız gaze e· u.rr av • çav ar 
humdur Alumininma '-' Üzde 3 soııra gAlır. agoesıumun Slı{ • • • • d tt' 5 J . " 'l ıt·. f . ltsd· Al . s . nınçerçeveıçın e neşre ı·ıs k 5 ~s 
ili 10 mangenesium karıştırıl ! e ı ~z~ ı yesı , ır, umın - . b" b b d b kT ert şar , . • -

· · · yumunki ise 2,75 dir. Ağır , gı ır a er e, aşve ı ın ya Yumuşak 5, 1?,:J 
~asından ıstıhsal ed_ılmekte l . . . 4 • takodasıoayenikaryolaaldı - yerlibu·daı 
dır. Bu mnddenin denız suyu ve hafıf medenlerın ızefı sık 1 _ b'ld' .1• ( g Y 5 . .. .. let hududu 3,5 dur. En ziya gı 1 ırı ıyor. Çavdar 4,, 7 
ve dıger kalevı mahlt.11lere 1 de kullanılan çeliğin izafi sık j Bu hadisenin ehemmiyeti . Anadol Yulaf 
karşı moteessir oımamak ve ıet·· 7 8 dı· b . k·ı· k k· J arpa . . r. aşve ı ın ve arııınıo, es ı 

aynı zıtmanda son derece me Magnesium tayyare, tay d r O lü t ki - Anadol 3.87 5 
taneli haiz hılunmak gibi me yare motörU otomobil hava tarz. p~r e ı, '. •. lAyat a ardı ! Yuli alivre yeni M. 3,,~f' 
. ti . . ı • mn yerıne yenı üs up a H e 5 fıO 
zıye erı varuır. ve kara makineli nakil ve k l 1 1 1 d Nohut ekstra ,. 

O.rniz tHyyarelerinde ve müdafaa vasıtalarının imal in aryo a a m_ış oma arı ır· fasulye . 6:8 
bahı i inşaatta bilyük ehemmi d d k 1.. 1 ·' Başvekılle karısının ya· Yulaf yer!ı 

e e ço uzum uuur. 1 • k- ·ı. b k M · k t 
yeli vardır. Uer türlü kalıba 0 • • Al • tık arı bırer uçü~ ta ta arl ercıme yozga 

uumın ıçın manyanın 1 • • Ü . d .. k Sablep 
ve cilaya gelir. Oökmey~, ~re harb sanayiinde hıırice muh vo a ı~ış Zfr~n e s~s yo · Tatlı çoğen 
SP, dilvillm rğP, safha halıne lac olmamak için hazı rladığı muş. cılalı cevızd.eomış Ya· Balmumu 

4.G2 5;5 
ı20-, ~o 

20 
75, 

16, 
gelmPğe ınüstaittir. En bilyUk dört senelik pl anın başında tak ?~a.sının Yfşıl ve krem Cebri 
hassası tahta gibi rendelenme 1 m1:1gnesium ve halilnları var reogı ıçınde YO' gan açık ye· Susam 
si kolay olmasıdır. J dir. Bunun başlıca IJüyük fab şil ze~in üzer_ine kır~.ızı ç~çe.k yapalı 

Oığer bir yeni madde da \ı rika.s1 ~er_lin ile Halle arasın ve y~şıl yapraklarla ıuslil ımış Siyah 
hi g"ne her turlil havai tesir dakı L~ny1t havzasının orta v~ bır bahar manzarası arze- Şark 
lere mukavim ve ışlenmeğ 0 srnda kurulmuştu, diyormuş. Anadol 

Aydın 

Tiyatroda bir Kraliçe iie l{öylil kadın ~~:;~~!yapak 
re kor . . Konya malları tiftik 

. , . Komada havalar güzel gı 1 vardır. Bu kutubenın duvarı~ Yozgat 

d 
~ış~rd ravberıo ~ondra- diyor, Geçen gUn İtalya ~ra da da Prens Piemonun resmı Keçi kılı 

akı bır operada temsıl ver· . . · · d d K ı· f t "' f b kt · dabag· m• . . . . .. l ı çesı yanına nedımelerın en var ı . re ıçe o ogra a a ı· » • • 

.50 
44 
50 
80 
70 

50 

•ı. lıy~tro_ t~rıhınde gorül·ı birini alıp otomobi\ile Moı.te - Dedikleri kadar gUzel pırınçler 
me~ış bır badıseye St"bep ol· , rozi gölli kenarına gitti . Öğle hir gene: değil! dedi . Birinci nevi mıl 1!7-20 
muı ur: . .. .. 1 yemeğ i ni gf. I kenaı uıda yiye! Köylu kadm bu söze alın ikinci nevi mal 285 

Opera bınasının onunde kt· d k 1 tt k alı'ç"nı·n Çay 
b·ı .. b"' ce ı ı. aş arını ça ı. r " 104 105 ı et alanlar, tam Uç gun u- · . . . .. .. . . . d' 1 Kcbve • nk b" k r·ı t k"l t . ,. . Kralıçenın şoforli koylil nedımesıne sert bır ti e D ,,.,., 
y ır a ı e eş ı e mışıır. . . . . . sordu· e .., 
C t 

. " .. b hl . bı r kadının evınden ı kı ıskem · . d . · 'ft' umar esı gunu sa a eyın K 1. . d" . J>rensirnı· z·ı beıYenmiyen Keçı erısı çı ı . ı c aldı ra ı ç~ ıl a ne ımesı - ' ~ d · · k'l 
Hat onda bılet satılmaya baş ' . bu kadın kimdir Koyun erısı ı osu 
lanmıı bilet almak için gelen a kşa ma kadar bu 1skemlelerde -Prensin an~csil Sığır derisi tuzlu 
ler gi~nin öı ıünde uzun bir oturdular, -S ... t k l" 6 • Sığır hava ~~rusu 

Ak 
fö . k 1 1 . ... nmaJ s e ra ıç ımpa M da derısı 

kafile halini almışhr. Bu kafı· şom şo ,. ıs eme erı ratorİÇfl 1 an • 
le o gün akşama kadar de- iadeye gi derken krıtli~~ d~ Kadıncağız ne yapRC&ğını şa badem v_e çe~ırdek 
'am etmiş ertesi gün ayni şe gitti. Köylü kadının kulule11 şırmışlı. ıçlerı 
kilde sıra bekliyenler toplan· ne girdi. Ertesi gOııU kraliçe köy Tatlı bade111 içi 
mıı puarteıi güoU sabahla- lt ı.ılyanın hemen her evin lü kadına bir araba dolusu he Acı k~d k » 

· b kt · · I . . · . d d" Acı çe ır e yın aaat on uçu a gışenın de telya velıehdının resmı dıye gön er ı. Ufa Yağı 

g.) 
,55 
33 

90 

ı i l A H 
Mersin Orm2n mü~ürlüğün~f n: 

Mil. 0'13. Cirısi 

26.80 o Cam 
~ 

Bt- ht'r· ~13. ııan 

fHfU lJedtıJi 
Lira Ku. 
-- --

4 90 

ınuh~ m-

ıllf•rsiııiu Gitzııe k<>J ü ch·~rıNJa Kömürcii lf ı t

tlt•vl+'l ormarıuıd tı u ~"~"rıda ~ai'.ılı ~.ı .. ~ttlik :t

. ~HÇ 23-5 -928 p~z~rl•1 si gür iı ~aal 16 da ihale ufil 
1 n ı «! k üzrP- ı ô µiin nıiiıldel l t~ :ı çık tn·tırma He Sf· r. 

bes\ s~t şa çı~ : r ln ı ı~ıır. Munak~aı h· nıir atı )Özde 
7 ,5 lu · ~~ lıilfl ~ 8 b kur t ı şı tı r. T H 1 ipi.- ri rt ~a r1 namı• 
dc yazıh , ... ~ik~ları l ı aıııil l ı ulunnıal:ırı, ş .. raiti: n 
lama k içi rı Mtır~in Ornıa n mii l : endisliğine v~ ilı " _ 
ı~ gfınii orman biııa~ır . d; ı ki sulış koıuis~onu 11 a 
mfınıcat. Lliırl ilftn olur nr. 8 1~ - 17 2 ! 

i L A H 

vakıflar mü~ürlüğün~en içel 
ı . Yeni canıi (.amir t>ltirılt',~tıktir. lt· ş ı f b~<lt'li 

J 23 ı lira 94 kur ıış olup 26-4:- 938 larihiuden itı . 
haren açık • ksiltnu~ye korıulnıuştur. 

2- ELsillnrn ı ı .5- 938 wri lıiı ı ~ h1s:-diif rdt>n C<!r
şaıulJa giiıaü saıtl 15 de ,· akıfıar nıüdiir·liiğli.ı ı lie 
ya pıhıcft~ tır. 
3- isltıklil•·riu bu işi bışarabilt•cf'kl~rinP dair 1\a 

fia miitliirl iiğiirıdtın ah c~ k la fi f> h! iy•·tna me v~ ı ;_ 
cart>l odasırula kavitli oldu~larına dair \' flSik:-t\ı 
il>raz elmf>lt•ı·i hızı~udır. • 

4 _ Muvak~Hl LPminal miktarı 92 lira 4o kuruş 
olup hu paranın m;ıklıuz mu~abiliude vakıflar 
vtıınf ·sin~ )Hlırnı:· laıı Vfl yılıut o n ıi kıarı muteber 
barıka nlf'l tubt. getir nıeltıri luzrnıdır. 
5 _ Bu iş hak~ında fo'l.la malt)mal almak isti

Y e n l r. r i n v a k ' fi a r nı li d ii I' lii ğ ii ıw nı ii r a c u a l • t m e l • r i 
;ı~n olunur. 26·3o 4. s 

Satlıl{ Bağ 
Tarsu~un bağlar l•aşı civarında şurkan Ar iu 

ıe\·ce~i Man·am vrr•'s~si, ~arlwn Serkis Vf1 resrsi 
şimalt·n drrt~ v~ ~11ralırt vf'n'srsi larh•sı c~rıu b 11 

tarik iam ile malul ut t sld iilçii 25 dö11üm lı u ~ "' 
nısfı sallll .. tır. 

ön6nde toplananlar İlii yüzU lç~I ,, 

bulm~)'~:;~ pazartesi akşamı "Erkek çıkan nişanh Nevyor~ta ke~i ve fare se· ~-. ~i ~1-i -n--
••at sekizde başlam ıştır. Bin· - ··· . venler ~lü~ü Antalya Cumhuriyet 

Rağda 42 zr~Lira; 10 ı4tmuı, 7 irıcir, 7 ı ı ar 
ağ~cı vartlır •• ~lmak istiyf'ulerin Tarsusta Matbaa 
cı Bay Tahir Uı ı cfı)~ miit~' C'rntlurı. 4-6 . 8-10 

lerce kişi alan opera bioa- Kolombodn çıkan gilnde- ~~ • ·ı·-· ~ 
ıında b:r kişilik hoş yer kal - b d b' Nevyorkta bir kedi . se mu· 81UIDUml 1010 80 lık gazet elerden irin e ır mamıştı Rı'şnrd Tavberı·a rol venler klilbil açılmıştır. içti · 1 evı'oı'n 1 1 L l N • kadın imzasile güzel manzu· b . . Ant• ya ceza 
aldıiı bu eser ''Di z \Vberf- • maa gelen azalardan irı ıç . 'h' d '"b 
lot,, operasıdır. meler neşrolunuyordu. Fevka lime salonuna ellerinde birer Hazir~n 9.~S .tarı_ ı~ en ıtı a Fabrikamız nıa n ı t'ılaı ı ~apul lH'Zlrri 

Ulde hisli bir lirik arzeden bu kedi getirmişlerdir. Bu klUbe ren bır senelık ıhtıyac.ı ol~n larıhindflU İtilıarfln trslıil f.tlih O sat ı ş f :·2-938 
• • • • manzumeleri bılhassa genç er rakip Çll(mak maksadile lfl:lre 8"ooo (seksen beş bıo) kılo _ l)' lil arı ~ şa 

Talıhlı bır ıdam kekler büyük bir lezzetle oku sevenler d~ bir klüp ve ayrı ekmek 20 gün mUddetle mil gıdathr. Grııişlık Tul F;yah 
mahkümu jyorlardı. Yal~ız okumakla kal ca bir de fare sergisi açmış nık11ıy~ konulmuıtur. • • _ S. X nı. nıt'lre lira ~. 

. mıyorlar, aynı zamanda o e· tardır. Muhtelif fare teşhir Talıp oholuın ıeraıtı 61 Se\ han bfZİ tip 2 7 b :1fi 7 ,~5 
. Amer~kada Taksa~ hUkQ- dibeye mektuplar, hatta hed;. edilen bu sergi aleyhinde ga renmek ibre .. An!alya ,Ç~.m- • 2 9 O 3 6 

metınde_ ~ır mahkOın, ıd•m •· yeler gOndererek şiirlerinden ••leler uzıın:uzadıya neşriyat huriye! mu~deıumumıliıııne ., " " 
8

•
39 

dılmek ıçın el ektrık sandal· lo\ayı onu tebrik ediyorlardı. ta bulunmuşlar, fakat bu da müracaatları ılin olunur. lloruılu h~ı,, 6 75 36 6, 70 
yasına oturlulınuş : ur. Fakat kd" kô lordan birisi da · fare sevenler klUbU için bir 5- 8 - 11-15 ,, ,, . 4 75 ~6 6,35 
elektrik sandalyas1 hiç bek- ~~ it;eri;: girderek kadıa mu · reklAm olmuştur. İ 1 B O 1 ~3t 1 ş P' şiu lwdt>ll rdir. 
lenmedt}O o anda bozulmuş . . r . t· lehinde bu· Kırmızı •açlı kızlar 2 - Uir l)ah· ·· darı 3'1:(101 "alışlar i"i 

} kıİ İdam edilemem İ harrıre lZf tVaÇ a s tik k k sır koyun • c.> 'ı ~ ' y 1) O/o 2 ~e ma 1.d ıH hkO _ ş tundu. Kadın bunu kabul etti. aranıyor 8 1 UZU ve l Z~ m \ 'U pılır. 
tır Bu ı anı ma munun ıs · k . · · ı ı · · 3 , • · 1 : C V d 

8 
d 

1 
Fakat erkek kadına ateşlı me Amerıka senatörlerinden Devlet zıraat ış etme erı ~ıf n ı asrnfl~rıl~ ba \ a ambal;..J' bedt l-

mı on ogan ır. an 8 ya· t k Eli d 1 d b" k T k' Ç'f l';.,' 't : . . . . . h tuplar yazarak onu anıma .. en er geçen er e ır nutuk urumu e ır ı t ı5ıne aı ı~ri nıii'l:ttırh· e a · uır. 
nm tamır edılmf'sıd ıcı1n maf · istediğini bildirdiği halde ka iradederek Amerikanın resmt olup Tarsus çiftliainde bulu- " • 
kOm: !erinden kal ırı mış ıı· dın muharrir bu tarafa hiç dairelerindtt isti~dam edilen nan (560) baı ·kasaplık toklu T arıusta M. Raıimbeı" F. 
kat ıkı gUn sonra tekrar otur . d t yalnız muha kız memurların ıstidad ve ka ve k11ır koyun satlıktır. ..,,. 
tulduğu zaman sandalye . tek· ~:;:yş~nı~~n~·as;r kalıyordu. biliyetlerine değil, güzel olma T k' Ta~fitpl'"' olallndlnarlıllnğUSilifkne müsteciri • 

Bö ı~tikle adam b k 1 k · 1 e ır çı ıgı m r ne m Salih 8 
rar boıulmuş. Y .' . . Kadının yazdığı aşikane mek larına a 1 ara tŞti a ınma· racaatları ilin olunur. 4- 6 O&na 
~UkmU !erine getırıl~~e;ı:. tuplttr da şiirleri gibi fevka- s:ndan ~ol_atyı ·.şikftyet etmiş M • lf" ·----··--------------~----tır. Netıcede, r.oııun ı d. . iade şairane idi. Bu mE'ktup- ve ?emıştır k1, " A ürettip, makimst müce ıt 1 

edilmı> Sİ ga '' l'İ muovyen hır 1 b' k "' 'Bu hal umum l f n 8JJI ARA YOR UZ 1 Sayın Mersın H '~ H O"kk • 
J ~ ı ı a r 1 r zaman sonra er ege . . a ının azarı 1 atıne 

zamana kadar bı ra kı lmışt ı r. 1 kafı elmcmeğe başladı. Ka- dikkatini celbedı)~or. ve her " Matbaaı~uzda ya~ışmak • 

Kö 
.rr. . d kati ı g . . . kes gilzel kızlfırın ıstıhdamına 1 uzr" Mürettıp, Makıoıst ve karyola - Sandalya- Otomobıl ldst ·1ıı . pe5ın sa a dın hakkında tahkıkala gırış- · .. b ı Gil ·. Milcellide ihtiyarımız vardır ı err 

B
. . .. k · d kad · mana vermege aşıyor. t kı·ı · "d- 1- - .. Otomobil bo1"aları b · · Ll t l ır zabıt, hulundugu yere ço ti ve netıce e onun ın ıs· h" . · dilmesi ste ı erın mu ur uge mura J • lSIR e par~o arı 

. . . . , . d .. ' 'azan bir er- zel kızların ımaye e ti 'l' t k T uıak otnn ye nı Gı vırıe) a)a mı nlt ın ~ şıı r J hazarı garip net i c~ l a r veriyor. caa arı üp 811 V0 pera ende Batıl , 
naklohrnmuşlur. Aynl ırken e- kek o'dugunu anladı. .~ldatı Meselft Amerik~da öyle biı miş , yalnız bu nutkundan son f• 1 J" • S . • • • ..:: l I 
~in de k / • ~" ğııı İ bırR k ıııı ~~ ır • l o". 8 dam "'~ta! :ç .::'u~:=~r~ ~: resmi da İ re varmış k ı mil n ho ra Amerikan dıo İ relerinin, ar. 1 yat ar m uteuıl~ır • ayın muşt e il 1 erı mıze tes~il itgö steri lir 
Fakat o g ı ttıkl en sonra kope f>l tt Mahke~ - ~ ·0 hediyP sıran kırmızı saçlı kızları is tık kızları güzelliklerine göre 
ği, onu bulmak içi n, kesi f or şiı r ynıma ıst_ı . 8

t. 
1
:\ etti g- in- tihdam ediyormuş,, d,..ğil kabiliyetlerine göre arı· 

1 d 1 k b d e k ' ulnrn k için suııs ım man ar a yo u ıı u ay e er 
125 

lira para ce Ellendor, bunun hangi daire · yarak istihdam aylemeleri U· 
f>OO kilometre mesafe katet · rl tın dolayıh ktlm etti olduğu sualine cevap verme· ~ midini izhar eylemiştir, 
mittir. ıasana ma • . 

ADRES: O. Enver özman 
ithalat - ihracat ve ~omiıyoQ evi 
Mersin Beledi7e Ca~deai ~o-so 
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I• Doktor~ ~ Satıh~ ev 
I! Mersinin Mahırıudiye ma 

1 Muharrem Atasu .?. hallesinde Küçük hamam civa 
W rında ısı inci sokak 15 nu· 
~ maralı ov sat•lıktır. '*' latanbul ve moskova Ün;versitesi il,.11 Ev tahtani dört oda bir 

.ı. ; · mutbahl r. İçerisinde \l~mesi 
W aerİrİyatı harİcİyesinden mezun rJJJ tu l umbası vardır. Altı bod 
~ · fi rumdur, Almak istiyenlerin 
12' Hastalarını Bayram günlerinden mada her gün O matbaamızH mUı acaatları, ı-5 
il aabah saat dokuzdan on ikiye kadar ve öğleden son· i 1 ra on beşten on&ekize kadar muayenehanesinde kabul ı 

eder. Hö~etçi Eczane 1 ADRES : Camişerif Mahallesinde paur caddtsi 1 1 29 No lu Hane 1 
1 

bu akşam 
liC ~e=:eB ~· <-:-~ İstikamet Eczanesi 

.. ·· 

• 

I 
I 

/ 

iHTİVARLIK 

Peşinizden Geliyor 

ONA KARŞI 

Hazırh fiı Davranını 

ı Ji: 

•••••••nnn•n•nnnntmnnnn•nnnn.-n•••••••ı 
11 kayadelef!= su'u~ . . 1 
• Sayın Halkımızın Sıhtıatını göz föıünde tutarak ttşı bulunnuyan KA \ .All 

DELEN SUYUNU gayet sıhhi bir şekilde menhağdaki tesisatında eksik- • 
liklerioi tamamlamış fennin en son usullerini y~ptırmalda bulunduğu- ı 

mzu arz ederiz. 

KAY ACELEN SUYU . 1 
Kaynadığı yerden itmaren istasyon yanına ~adar cam ~orularla ~illur hsvuzlara 

indirilmiş oradanda bütün fiziki ve kimyevi evsafını mu~afaza ederek ef deymedenl• 
hususi kimyakerimiz huzurunda damacanlara doldurulmakda ve muntazaman 

111 
şehrimize gelmektedir . 1 

• KAYADl!LEN SUYUNUN ev"safı ve fevkalidellıtine gelince: Yıllar geçc..likçe halkımızın 

! &Oslerd.iQI '.aAbel ve teveccüh~ karşısında fazla sllz söylemeAi zail görDyoruz. Sıhlıal ~abnlıgı : 

ive selahıyetlı makamların vermış oldukları raporlarla KAY AD ELEN SUYU )'alrız Turkiyenin 

1 en iyi suyu olmakla kalmıyarak "Dünyanın bırinci kaynak suları arasında bulundu~unu isbat 8i 
etmiştir • • U 

1 iştahsızlığa, hazımeızlıia bir ~ok m1de bağırsak hastalıklarına karşı KAY .&~DELEN şifalı bir U 
hayat kaynaQ'ıdır. 

Sııyu pelt temiz vı btrralcdu. Tecrübe edtn sayın halkımız lundinde buldufu .., lndtlik vı sıltlıatm ııı::; 
"'dili farklarla suyumuzun müşterisi çoJ!almaktadır. ~ 

I"" MerSin Satış yeri : Kardeşler Bakkaliyesi Q 
............. n 1 nnn RRBHBBBa•BB~ 

Yeni lltriİH llasıw~vinde na&jıtuuşLJr. 

·-···08989lHJl'Dl'tD00'"7 .---- U•Q.ıuıevımıe l)~t;llWI,, ... 
İ euı erıua u..,. _ 

r --3F ;;!\@ ;se==::.....g 

Remington 
=,1° Meşhur Sanat'kar 

,. Remzi Tezelin 

• 

1-Ior Dairede 
F-Ier ticarethanede 

~i l-ler Yerdo - ~ 

ı ' Atatürk 
' Celal bayar, Şük

rü Kaya, Ali Çe-
• tinkaya, Şükrü Sa-
l racoğlu, Saffet 

[ 

Arıkan'a ait fotoğ
ı, raflar geldi. 

u 
Seda<i Sahir Seynıen 

Uray caddesi No. 41 
Mersin 

• Daima R[ MIN G TON yazı makinaları • TÜRK HAVA 
ve Şeritleri kullamhyor KURUMIJ 

~ Sizde bir REMİNGTON alm_alı-~i • · 
sınız. . ·- Satış yer·ı ~' Pıya ngosu 

Vnyam Rıkards 

~ ı::ı a "" · ~ her Ayın Onbirinde 

foto gün 
F,o·ro GÜNÜ arayan sayın 

müşterileri onu zafer caddesinde atel 
vesinde bulacaklardır. 

F01,0 GÜN e fotograf çektirmek 
modern ve temiz ~atıralara malik olmak ~eme~tir. 

FOTO GuN <lt> seve St·v~ fotogıaf çt ktiıir 
ağrand isnıa n )' 61 ptın r ama tör i~lt·f'irı izi gör
dü rt1 hilı rsi 11iz. 

FOtO GÜN fotografa ait her iş 
alır ve gece gündüz aile düğün ve gu .. 
ruplara gider. 

FOTO G O Nü sürat güzellik ve cazibe yaratan bir 
yer olarak kabul ediniz. 

\ 

Çekilir 
her ocağı zengin 

eder. 

Sizde Bir 
· dane ahnız. 

Yeni mersin Basımevi 
1\1.lÜOELLİT 
HA.NESİ 
Eskuuiş, par·çaları-

nıış, fersude kitapla
rınızı işe yaramaz de
ye atmayınız. l>ir giin 
size lazım olur. Kitap
la ruuzı, defterleri 11izi, 
ruiicelliıhanemizt gön
deriniz. 

Her nevi lı.ilap ve 
defterler şık, zarif me 
tiıı ve kuHarıışlı ola -
rak citlenir. 

Senelerce Evel Mersinde Kurulan 
Bir Müessesedir 

Harflerinin Hepsi Yeni Ve Çeşitlidir 
. 

Resmi devairve müesses atla ticurethanelereait her nevi def ter 
ler ve evrakı matbuaveasairei en nefis bir ~arzda sür'atle yapar 

***•*•~···~·····~*•* . 
H~RİÇTEN GÖNDERİLECEK SİPARİŞ-
LERİ KABUL VE TEZ ELDEN YOLLA~ 

---

HER. NEVİ 
KİT.AP, GAZETE 

"VE MEC~UA 

1 TABINI DER UH
TE EDER.. 

r 
ı ı 

KARTVİZİT~ 
DAVET K. A. R.T
L .AR. I. ZAR. F KA.
G I T BA.ŞLIK. 
L A. R I T AB ED İ
Lİ R. 


